ประเทศไทย: นําตัวผู้กระทําผิดทีท6 าํ ร้ ายชาวบ้ านในจังหวัดเลยเมื6อปี 2557 มาลงโทษ
องค์ กรต่ างๆ ร่ วมกันเรี ยกร้ องทางการให้ รื7อฟื7 นการสอบสวนเพือ< ประกันให้ เกิดการเยียวยาอย่ างเป็ นผล
(กรุ งเทพฯ/เลย, 15 พฤษภาคม 2560)—ทางการไทยควรรื: อฟื: นการสอบสวน
และประกันให้มีการนําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ กรณี การโจมตีทาํ ร้ายนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในจังหวัดเลยเมืSอปี 2557
ฟอร์ต: ีฟายไรต์ กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด และมูลนิธิศูนย์ขอ้ มูลชุมชนกล่าวในวันนี:
เมืSอปี ทีSแล้ว ทางการไทยสามารถระบุตวั และพิพากษาว่ามีผกู ้ ระทําผิดเพียงสองคน
แม้จะมีการคาดการณ์วา่ มีผชู ้ ายสวมหน้ากากถึง 150 คนทีSเกีSยวข้องกับการโจมตีทาํ ร้ายชาวบ้านทีSเกิดครบสามปี ในวันนี:
โดยเป็ นการทําร้ายชาวบ้านทีSประท้วงคัดค้านการทําเหมืองทองคําทีSยงั เป็ นข้อขัดแย้งกัน
“สามปี ผ่านไป ความยุติธรรมยังไม่เกิดขึ:นกับผูท้ ีSถูกโจมตีทาํ ร้ายทีSจงั หวัดเลย” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ต: ีฟายไรต์ กล่าว “ทางการไทยต้องรับผิดชอบนําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ
และประกันให้เกิดการเยียวยาต่อผูท้ ีSถูกทําร้ายระหว่างการโจมตีครั:งนั:น”
ช่วงคํSาวันทีS 15 พฤษภาคม 2557 ชายอย่างน้อย 150 คนพร้อมไม้กระบอง มีด และอาวุธปื น
ได้เข้าไปปิ ดล้อมและรุ มทําร้ายชาวบ้านหลายสิ บคนทีSบา้ นนาหนองบง จังหวัดเลย
กลุ่มชายไม่ทราบฝ่ ายนี:ยงั ได้ควบคุมตัวและบังคับให้ชาวบ้านนอนควํSาหน้าลงกับพื:นพร้อมกับเอามือไพล่หลังเป็ นเวลาหลา
ยชัวS โมง มีการรุ มซ้อมและทําร้ายชาวบ้านอีกหลายสิ บคนด้วย
ผูท้ ีSถูกทําร้ายจํานวนมากเป็ นสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึSงเป็ นองค์กรชุมชนทีSรวมตัวกัน
และมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการประท้วงการทําเหมืองแร่ ทองคําในพื:นทีS
ชาวบ้านกล่าวหาว่าการทําเหมืองทองคําทีSยงั เป็ นข้อขัดแย้งกันนี: ทําให้เกิดการปนเปื: อนในแม่น: าํ ในพื:นดิน
และแหล่งนํ:าใต้ดิน
และกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดได้เรี ยกร้องให้มีการเยียวยาชดเชยต่อผลกระทบด้านสุ ขภาพและสิS งแวดล้อมทีSคาดว่าน่าจะเกิดขึ:นจ
ากกิจการเหมืองแร่ การโจมตีทาํ ร้ายชาวบ้านเมืSอวันทีS 15 พฤษภาคม 2557
ดูเหมือนจะเชืSอมโยงกับปฏิบตั ิการของกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดต่อการทําเหมืองทองคํา ทางองค์กรร่ วมกล่าว
ในระหว่างการโจมตีทาํ ร้าย ชาวบ้านสังเกตเห็นรถบรรทุกขนแร่ ออกไปจากเหมืองแห่งเดียวกันและออกไปจากหมู่บา้ น
ในเวลาต่อมา ทางการไทยได้แจ้งข้อหาดําเนินคดีต่อชาวบ้าน 22 คน
ซึSงถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
เนืSองจากได้ปิดกั:นถนนทางเข้าสู่ เหมืองแร่ เป็ นเวลาหลายเดือนก่อนจะเกิดการโจมตีทาํ ร้ายขึ:นมา บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ซึSงเป็ นเจ้าของเหมืองแร่ ยงั ได้ฟ้องคดีท: งั แพ่งและอาญา 19 คดีต่อชาวบ้านในจังหวัดเลย
รวมทั:งความผิดฐานหมิSนประมาททางอาญาต่อเด็กนักเรี ยนหญิงอายุ 15 ปี
“ชุมชนของเรายังไม่ได้รับความเป็ นธรรม เราถูกทําร้ายเพราะต้องการปกป้องชุมชนของเรา
และมีคนร้ายเพียงสองคนทีSถูกลงโทษ” นางวิรอน จุริไชยวัฒน์ แกนนํากลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดกล่าว
“โทษทีSพวกเขาได้รับก็ไม่ได้สดั ส่ วนกับความรุ นแรงทีSเกิดขึ:น”
เมืSอวันทีS 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยตัดสิ นว่าเจ้าหน้าทีSทหารสองนายคือ พันโทปรมินทร์ ป้อมนาค
และพลโทปรเมศร์ ป้อมนาคซึS งเกษียณราชการแล้ว มีความผิดฐานทําร้ายร่ างกาย กักขังหน่วงเหนีSยว
และการใช้อาวุธปื นโดยไม่จาํ เป็ นในทีSสาธารณะ เกีSยวเนืSองกับการโจมตีทาํ ร้ายทีSบา้ นนาหนองบง
ศาลตัดสิ นให้พวกเขารับโทษจําคุกเป็ นเวลาสามปี และสองปี ตามลําดับ
และสังS ให้จ่ายค่าชดเชยต่อชาวบ้านเก้าคนเป็ นจํานวนเงินตั:งแต่ 2,600-25,000 บาท

ปั จจุบนั บุคคลทั:งสองได้รับการประกันตัวออกไประหว่างทีSคดีข: ึนสู่ ศาลอุทธรณ์
ทางการไม่ได้ระบุตวั หรื อแจ้งข้อหาต่อคนร้ายคนอืSน ๆ ทีSเกีSยวข้องกับการโจมตีครั:งนี:
ทางการไทยควรดําเนินการอย่างเร่ งด่วน
ให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้านต่อการโจมตีทาํ ร้ายทีSเกิดขึ:นในจังหวัดเลย ให้นาํ ตัวผูก้ ระทําผิดทุกคนมาลงโทษ
และประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเป็ นผลต่อผูท้ ีSตกเป็ นเหยือS ถูกทําร้าย ฟอร์ต: ีฟายไรต์ กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด
และมูลนิธิศูนย์ขอ้ มูลชุมชนกล่าว
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights-ICCPR) และปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights
Defenders)คุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทีSทาํ งานในบริ บทดังกล่าว รวมทั:งคุม้ ครองสิ ทธิในการสมาคม
การชุมนุมอย่างสงบ และเสรี ภาพในการแสดงออก ข้อ 12 ของปฏิญญากําหนดให้รัฐต่าง ๆ ประกันให้มีการคุม้ ครอง
“เพืSอไม่ให้เกิดความรุ นแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบตั ิท: งั ในทางนิตินยั หรื อพฤตินยั การสร้างแรงกดดัน
หรื อการปฏิบตั ิตามอําเภอใจใด ๆ อันเป็ นผลมาจาก” “การใช้สิทธิเหล่านี:อย่างชอบธรรม” ข้อ 2(3) ของกติกา ICCPR
ยังประกันสิ ทธิทีSจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็ นผลสําหรับบุคคลทุกคนทีSถูกละเมิดสิ ทธิ
ในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ของประเทศไทย
ซึSงเป็ นกระบวนการของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึSงมีการพิจารณาสถิติดา้ นสิ ทธิมนุษยชนของรัฐภาคี
193 ประเทศตามวาระ กรณี การพิจารณาของไทยเกิดขึ:นเมืSอเดือนพฤษภาคม 2559
รัฐบาลไทยได้ประกาศยอมรับข้อเสนอแนะจากรัฐภาคีสหประชาชาติหกแห่ง เพืSอทําการสอบสวนรายงานว่ามีการข่มขู่
คุกคาม และทําร้ายนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน และประกันให้เกิดความรับผิด
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึSงเป็ นหน่วยงานของผูช้ าํ นาญการอิสระทีSดูแลการปฏิบตั ิตามกติกา
ICCPR ของรัฐภาคีต่าง ๆ ได้เน้นยํ:าข้อเสนอแนะของตนในระหว่างการพิจารณาการปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR
ของประเทศไทย เมืSอเดือนมีนาคม 2560 และเรี ยกร้องให้รัฐบาลไทย “ประกันว่าจะมีการสอบสวนโดยพลัน อย่างไม่ลาํ เอียง
และอย่างรอบด้านต่อข้อกล่าวหาทั:งปวง [เกีSยวกับการปฏิบตั ิทีSโหดร้ายต่อนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน]” และ
“จะมีการดําเนินคดีต่อผูก้ ระทําผิด และมีการกําหนดโทษอย่างเหมาะสม” และ “ผูเ้ สี ยหายจะได้รับการเยียวยาอย่างเต็มทีS”
“การจัดให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้านต่อกรณี การโจมตีทาํ ร้ายเมืSอปี 2557
จะเป็ นการพิสูจน์ต่อประชาคมนานาชาติวา่ รัฐบาลไทยมีความจริ งจังต่อปั ญหาสิ ทธิมนุษยชนและการรับผิด” ส.รัตนมณี
พลกล้า ผูป้ ระสานงานมูลนิธิศูนย์ขอ้ มูลชุมชน องค์กรเอกชนไม่แสวงหากําไร
ซึSงให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่ากับชาวบ้านทีSจงั หวัดเลยกล่าว
“การทํางานของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนเป็ นองค์ประกอบของการทํางานเพืSอคุม้ ครองสิS งแวดล้อมในจังหวัดเลยและตลอด
ทัวS ประเทศไทย เป็ นงานทีSจะต้องได้รับการคุม้ ครอง”

